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BESTYRELSENS HJØRNE

Kære medlemmer
På torsdag den 23. august er vores klubaften samtidig en del af Vandrefestivalen.
Det vil sige, at vi har åbent for gæster udefra.Vandrefestivalen er annonceret både i aviser og på sociale medier, så vi håber på mange besøgende.
Denne aften går Lisa 4 km og Hans går 6 km.
Vi starter som altid kl. 19.00, og efter gåturen er der kaffe og kage til alle - gratis denne
aften.
Tag meget gerne jeres røde bluser på. Så kan vores gæster let finde et medlem og tale
med om vores klub, hvis de har lyst at vide lidt om os.
Efter en lang, varm sommer, er vejret nu blevet mere efterårsagtigt, men der er stadig en
del aftener tilbage med dagslys. Så kom endelig og gå nu, hvis du hører til dem, der ikke
gerne går i mørke.
Vi har også 2 dagsarrangementer på programmet i efteråret, nemlig Øresundsmarch den
30. september og Tårnbyvandring den 11. november - begge søndage.
De bedste hilsner
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Vi glæder os over igen at kunne byde nye medlemmer velkommen. Denne gang er det Helen Andersen, Margit Pedersen og Kai Jensen. Vi håber I må få nogle gode timer sammen med os..
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MEDLEMMERNES HJØRNE:
GREVE STRAND VANDRING

Mødeadresse: AKTIVHUSET-Olsbæk Strandvej 43– 2670 Greve
Kontakt: e-mail: formand@grevegangsport.dk
Hjemmeside: www.grevegangsport.dk
CVR nr. 36 61 48 46

Konto nr. Nykredit Bank 5471 111 6071

KOMMENDE AKTIVITETER
Vandrefestival
Torsdag den 23. august
Igen i år deltager vi i Vandrefestivalen, som er et samarbejde mellem region Sjælland og en række
kommuner, her iblandt Greve. Alle kan komme torsdag aften og gå
med os. (se under bestyrelsens hjørne)

Siden klubben startede tilbage i år 2000, er der—på nær en gang– hvert år
blevet afholdt Greve Strand Vandring. Hver gang er bestyrelsen ude i en
masse gætterier om, hvordan bliver vejret, hvor mange kommer der og
har vi mad nok. Til årets Greve Strand Vandring var fremmødet lidt skuffende, især fordi Sydkysten havde et flot indlæg i avisen, så ingen i Greve
og omegn kunne være i tvivl om
hvor og hvornår de kunne komme
ud at gå. Men vi er i hård konkurrence med mange andre fritidstilbud.
Vi kunne dog glæde os over at de
der kom, åbenbart syntes godt om
de tilbud vi havde, så overskuddet
var tilfredsstillende.

BAKKETUREN
Søndag den 12. august fyldtes toget til Klampenborg lidt efter lidt med 26 rød blusede medlemmer. ( der var 2 der selv kørte) Alle med det faste
mål, at få en dejlig oplevelse i Dyrehaven, og ikke
mindst derefter, at hæve gevinsten for anstrengelserne: nemlig stegt flæsk eller buffet. Der var som
sædvanlig to ruter, der var så ”heldige” at komme

Fødselsdag
Torsdag den 15. november
Foreningen fylder 18.

Andre arrangementer.
Vi stiller hold til:

Øresundsmarch
Søndag den 30. september.

samtidig til Eremitageslottet, hvor der var rift om
de styrkende dråber.
Vejrguderne var med
os, det var perfekt gå
vejr, og regnen kom først, da vi var på vej
hjem.

Tilmelding nødvendig.

Tårnbyvandringen
Søndag den 11. november
Tilmelding nødvendig.

At vi stiller hold betyder, vi skal være
(normalt) 11 deltagere, og at klubben så
betaler deltagergebyret.
Normalt vil vi arrangere samkørsel, hvis
det er muligt.
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Taaspidserne stillede hold og fik derfor
en lille gave.

V A N D R E K A L E N DE R

Her er et lille udpluk fra Vandrekalenderen, som måske kan have jeres interesse.
Husk selv at tjekke, om turene gennemføres. Du kan finde et link til Vandrekalenderen på vores hjemmeside. HUSK samkørsel er næsten altid en mulighed.
Linda bestyrer vores lukkede Facebook side, (Greve Gangsport) hvor du evt. kan
se om nogen har valgt selv at deltage i en anden forenings arrangement.
DATO NAVN

HVEM

BEMÆRKNING

25. 8.

Furesøvandring

Alugod

Se Vandrekalenderen

16. 9.

Fødselsdagsmarch

Hvidovre Mf.

Se Vandrekalenderen

22. 9.

Efterårsvandring

Gangforen. Taaspidserne

Se Vandrekalenderen

30. 9.

Øresundsmarch

Rødovre Gangforening

Vi stiller hold

11. 11

Tårnbyvandringen

Motionsforeningen Kbh-.

Vi stiller hold

